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Inleiding 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens 
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt ook uitgelegd waar jouw 
gegevens opgeslagen liggen en voor welk doel jouw gegevens opgeslagen worden. 
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je 
gebruik kunt maken van die rechten. 

 
Deze privacyverklaring kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 
De meest actuele privacyverklaring vind je op www.krijgoverzicht.nl.  We raden je aan dit 
beleid geregeld te raadplegen, zodat je optimaal op de hoogte bent. De laatste datum van 
wijziging wordt in de privacyverklaring vermeld. 

 

Krijg overzicht 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Krijg overzicht. Krijg overzicht richt zich op 
het helpen bij het krijgen van overzicht in Administratie, Tijd en Huishouden. Er zijn situaties 
waarin jouw gegevens door Krijg overzicht verzameld worden. Het is goed dat jij weet wat 
daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. 
Daarover gaat deze verklaring.  
 

Krijg overzicht is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in zin van 
de wet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG) 

 
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Krijg overzicht, neem 
dan gerust contact op! 
 
privacy@krijgoverzicht.nl  | 06 234 844 08 | Vreughdenstraat 1 | 7906 HL Hoogeveen | KVK 
nr. 72245794 | BTW nr. NL001412509B21. 
Krijg overzicht is een eenmanszaak welke wordt gedreven door Meta Schonewille. 

 

Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Krijg overzicht. Deze 
worden hieronder toegelicht. 

 
✓ Gebruik maken diensten 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Krijg overzicht 
voor een aanvraag en/of gebruik maken van één van onze diensten. Dit kan via de 
website, via Whats App, de post, de telefoon, een sms of persoonlijk gesprek. 
 
Deze gegevens worden opgeslagen in mijn administratiesysteem. Dit kunnen de 
volgende gegevens zijn: voor- en achternaam(*), geslacht, geboortedatum, e-
mailadres(*), telefoonnummer(*), bedrijfsnaam, straat en huisnummer, postcode en 
woonplaats, KvK nummer en informatie die je zelf actief verstrekt door bijvoorbeeld 
een bericht via de website, in mail, in correspondentie, via Whats App of via de 
telefoon. 

http://www.krijgoverzicht.nl/
mailto:privacy@krijgoverzicht.nl
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Indien van toepassing verwerk ik de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens: 
Burgerservicenummer (BSN-nummer), zorgovereenkomsten en financiële gegevens. 
 
Krijg overzicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Contact met je te kunnen opnemen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren 
- Wettelijke verplichting zoals gegevens die nodig zijn voor het maken van onze 

belastingaangifte 
- Afhandelen van jouw betaling of betaling door anderen. 

 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens 
worden alleen beheerd in onderstaande systemen en software. 

 

✓ Analytics 
De website van Krijg overzicht verzamelt jouw gegevens om de website te 
verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn 
dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.  

Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens voor 
bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens 
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, als ik werkzaamheden ga uitvoeren 
of jou ga begeleiden.  
 

Ontvanger gegevens 

De gegevens die Krijg overzicht ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

 
✓ E-Mail 

De e-mail van Krijg overzicht wordt gehost bij Google Gmail, Als jij contact opneemt 
via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google. 

✓ Analytics 
De website van Krijg overzicht verzamelt jouw gegevens om de website te 
verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Het privacy beleid van Google tref je 
hier aan: https://policies.google.com/privacy 
 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Krijg overzicht 
heeft hier geen invloed op.  

Krijg overzicht heeft Google geen toestemming gegeven om via Krijg overzicht verkregen 
Analytics informatie te gebruiken voor Google diensten. 

✓ Website hosting 
De website en back-ups van de website worden gehost bij Argeweb.  

✓ Administratiesysteem 
Voor het verwerken van gegevens in mijn administratie maak ik gebruik van Microsoft 
Office Professional Plus 2016.  Het privacy beleid van Microsoft tref je hier aan: 
https://store.digitalriver.com/store/defaults/nl_NL/DisplayDRPrivacyPolicyPage 
 
 

https://policies.google.com/privacy
https://store.digitalriver.com/store/defaults/nl_NL/DisplayDRPrivacyPolicyPage
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Bewaartermijn 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Krijg overzicht, maar nooit langer dan 
nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling 
jouw gegevens langer moeten bewaren.  

 

✓ E-mail 
Op het moment dat je contact opneemt met Krijg overzicht via mail, dan worden die 
gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres 
opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug 
bewaard 

✓ Geen overeenkomst 
Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden de gegevens niet langer dan 
één jaar bewaard. 

✓ Administratiesysteem 
De gegevens in mijn administratiesysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere 
om aan de wettelijke fiscale verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 
jaar na het verlopen van die verplichting door mij verwijderd. 

✓ Analytics 
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet 
verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor 
onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

 

Beveiliging 

Krijg overzicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met Krijg overzicht op 
privacy@krijgoverzicht.nl 

 
 

Cookies 

De website van Krijg overzicht gebruikt uitsluitend technische, functionele en analytische 
cookies (t.b.v. Google Analytics) die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een 
eenvoudig klein bestandje dat door jouw browser op de harde schijf van je computer, tablet 
of smartphone wordt opgeslagen.  

 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en 
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook onze website kan hiermee geoptimaliseerd 
worden. Door gebruik te blijven maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. 
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Verwijderen van cookies  

De cookies die een website opslaat kun je gemakkelijk via je eigen webbrowser veranderen 
of verwijderen. Meer informatie hierover vind je in de helpfunctie van je browser. Via de 
cookieverklaring op onze website kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of 
intrekken. De toestemming geldt voor www.krijgoverzicht.nl. De huidige stand: Alle cookies 
toestaan (noodzakelijk, voorkeuren, statistieken) 

 

Websites van derden 

Op sommige pagina’s kan gebruik worden gemaakt van content die op andere websites 
wordt gehost en op “Krijg Overzicht” is ingesloten. Net zoals social media deelknoppen 
maken deze diensten vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en 
persoonsgegevens doen, is te vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Hier 
heeft Krijg overzicht geen controle over. Lees altijd voor het gebruik van de desbetreffende 
website de privacy verklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop 
zij met jouw gegevens omgaan.  

 

Jouw rechten 

 

Recht op inzage  
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Krijg overzicht  
vastgelegd en bewaard worden. 

Recht op rectificatie  
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten 
rectificeren door Krijg overzicht.  

Recht op overdracht  
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Krijg overzicht opgeslagen liggen in het geval je 
overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient 
Krijgt overzicht al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

Recht op wissen van gegevens  
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Krijg overzicht vastgelegd zijn? Dan heb je het recht 
op het laten wissen van jouw gegevens. 

Recht op het indienen van een klacht 
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat 
Krijg overzicht niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 
Wil jij niet dat Krijg overzicht jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen 
van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@krijgoverzicht.nl onder toezending van 
een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID- 

http://www.krijgoverzicht.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen 3 weken te 
reageren. 

 

Plichten 

Krijg overzicht verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, 
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten 
van Krijg Overzicht. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.  

De gegevens die verplicht (*) zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens 
voor het aanbieden van de diensten of producten. Je telefoonnummer of e-mailadres is 
bijvoorbeeld nodig om contact met jouw te kunnen opnemen. Als deze verplichte gegevens 
niet worden aangeleverd, kan Krijg overzicht de betreffende dienst niet aanbieden.  

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Krijg overzicht met anderen dan de 
hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan 
zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Krijg overzicht behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is 
vereist dan wel wanneer Krijg overzicht dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een 
juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Krijg overzicht te 
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.  

privacy@krijgoverzicht.nl  

Krijg overzicht 
Vreughdenstraat 1 
7906 HL  Hoogeveen  

Tel. Nr. 06 234 844 08 
KVK  72245794 
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